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ش�هروند| باالخره بعد از چند  س��ال انتظار برای 
برگ��زاری مزای��ده باش��گاه های پرطرف��دار تهرانی، 
دیروز جلس��ه ای ش��لوغ و پرحاش��یه را در س��ازمان 
خصوصی سازی ش��اهد بودیم که برای باشگاه سرخ، 
خوش یمن و برای باش��گاه آبی ته��ران این طور نبود. 
باالخره پاکت هایی ارایه و س��پس باز شد، درحالی که 
کسی از محتویات درون آنها خبری ندارد و قرار است 
نتیجه نهایی روز سه شنبه هفته آینده اعالم شود. البته 
برخی نیز در میانه راه از میدان رقابت کنار رفتند و فقط 
2 فردی که پیش بینی می شد، برای خرید پرسپولیس 

جدال خود را ادامه می دهند.
یک پاکت آبی و 3 پاکت قرمز 

دیروز مزایده سرخابی ها از س��اعت 14 در سازمان 
خصوصی س��ازی در روزی که حتی پوری حسینی از 
حضور پرتعداد جمعیت تعجب کرده بود، آغاز ش��د. 
در همان ابتدا اعالم ش��د که یک پاک��ت برای خرید 
استقالل رسیده و 3 پاکت نیز برای پرسپولیس. البته 
برخالف برخی گمانه زنی ها نه نام سیروس محجوب، 
مالک باشگاه ملوان در میان اسامی بود و نه شرکت های 
خودروساز. شرکت استیل آذین ایرانیان، بهنام پیشروی 
کیش و فردی به نام علیرضا معظمی نیا خواهان خرید 
پرسپولیس بودند. از سوی دیگر شرکت شورایکو هم 

خواهان خرید باشگاه استقالل بود.
استقالل بازهم بدون مشتری شد

پس از بازشدن پاکت ها مشخص شد شرکت شورایکو 
که خریدار اس��تقالل عنوان ش��ده بود ب��ه دلیل عدم 

پرداخت فیش ورودی مزایده، درخواس��تش رد شده و 
بدین ترتیب مزایده ای برای باشگاه آبی پوش پایتخت 
برگزار نشد. این ش��رکت را اسکندر شوراب اسکندری 
مدیریت می کند ک��ه در زمینه حف��اری فعالیتش را 
انجام می دهد. گفته می شود این فرد همشهری امیدوار 
رضایی، عضو س��ابق هیأت مدیره اس��تقالل است اما 
درنهایت موفق به حضور در مزایده نشد. بدین ترتیب 
طبق اعالم پوری حس��ینی برای استقالل باید مزایده 

چهارم برگزار و یا این که تصمیم جدیدی برای اداره این 
باشگاه در هفته آینده گرفته شود.

300 میلیاردی پراید سوار!
از حاش��یه های جالب مزایده دی��روز رقابتی بود که 
برای خرید پرس��پولیس به وجود آمد. پوری حسینی، 
رئیس سازمان خصوصی سازی درحالی که در نشست 
خبری صحبت از رد شدن درخواست یکی از مشتریان 
پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت فیش ورودی می کرد، 

علیرضا معظمی نیا، )همان ش��خص مورد اش��اره( به 
سازمان خصوصی سازی رس��ید. او که توجه همه را به 
خود جلب کرده ب��ود، این ط��ور از اراده اش برای خرید 
پرس��پولیس صحبت کرد: »من خواهان خرید باشگاه 
هستم و حاضرم 300 میلیارد و بیشتر از 2 پیشنهاد دیگر 
به صورت نقدی پرداخت کنم. هر وقت مسئوالن صالح 
بدانند پول را تقدیم می کنم. پس از آن پرس��پولیس را 
به همه م��ردم ای��ران و به ویژه مردم خوب کرمانش��اه 

تقدیم می کنم. من نماینده هیچ ش��رکتی نیس��تم و 
چون پروازم تاخیر داش��ت، دیر به اینجا رس��یدم.« با 
وجود صحبت های معظمی نیا که فردی ناش��ناس در 
حوزه اقتصادی و ورزش��ی به ش��مار می آید، به او اعالم 
شد در صورتی که 2 خریدار دیگر برنده مزایده نشدند، 
او می تواند اقدام کند. اگرچه خ��روج او با یک خودروی 
پراید از سازمان خصوصی سازی باعث تعجب همگان 

شده بود. 

دوئل هدایتی و گلرخسار
در پایان نشست دیروز 2 مشتری مورد تایید سازمان 
خصوصی سازی قرار گرفتند و قرار است بعد از بررسی 
پیشنهاد آنها و اهلیت شان درنهایت برنده واقعی مزایده 
مشخص ش��ود. مش��تری اول شرکت اس��تیل آذین 
ایرانیان اس��ت که مدیریت آن را حسین هدایتی، مرد 
نام آشنای پرسپولیس��ی ها برعهده دارد. مشتری دوم 
نیز نادر گلرخسار است که مدیر شرکت بهنام پیشروی 
کیش محسوب می شود. شرکتی که از ابتدای فصل تا 
مدتی پیش هزینه های پرسپولیس را در قالب اسپانسر 
این باش��گاه پرداخت می کرد. حاال مسئوالن سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کردند تا اواس��ط هفته آینده 
به احتمال فراوان باشگاه پرس��پولیس به یکی از این 2 

شرکت واگذار می شود. 
حاشیه های خواندنی

طبق گفته مسئوالن سازمان خصوصی سازی یکی 
از پیش��نهادات برای خرید باشگاه پرسپولیس به مبلغ 
296.666.666.666 اس��ت. این رقم از س��وی حسین 
هدایتی برای کری خوانی انتخاب ش��ده اما مبلغ دیگر 
طبق اعالم پوری حسینی 298 میلیارد تومان است که 
از سوی بهنام پیشروی کیش است. البته نمی توان تنها 
مبلغ را مالک پیروزی یک فرد در این مزایده دانست. از 
طرفی شاید دل بیشتر هواداران سرخ با هدایتی باشد که 
با حمایت پیشکسوتان جلو آمده و از حضور شخص قابل 
قبولی مثل دادگان به عنوان مدیرعامل آینده این باشگاه 
خبر داده است. حتی هدایتی دیروز امیر عابدینی را به 
نمایندگی از خود به مزایده فرستاده بود. از سویی دیگر 
نیز بهنام پیش��روی کیش قصد دارد زحمات یکساله 
خود در این باشگاه را به بار بنشاند و منتقمی، سرپرست 
 پیشین باش��گاه پرس��پولیس نزدیک ترین فرد به این

 گروه است.
اولیایی: در بن بست گیر کرده اند! 

کاظم اولیایی، مدیرعامل اس��بق باش��گاه استقالل 
درباره اتفاقات رخ داده در نوبت سوم مزایده باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس به »شهروند« می گوید: »آقایان با 
این شیوه واگذاری بن بستی را ایجاد و خودشان هم در 
بن بست گیر کردند. مطمئنم این شیوه موفقیت آمیزی 
نخواهد بود که در مقابل 20 درصد از کل مبلغ دریافتی 
یک باش��گاه با این عظم��ت را به یک ش��خص یا یک 
شرکت واگذار کنیم. متاسفانه طرز فکر مسئوالن این 
ش��ده که یک پولی در قبال این 2 باشگاه بگیرند و آنها 
را از سرش��ان باز کنند.« وی همچنی��ن می افزاید: »با 
این وضع نه می توان گفت که وضع پرسپولیس خوب 
خواهد بود که خریدار دارد و نه استقالل که خریداری 
ندارد زیرا اگر پرسپولیس به یکی از این 2 شخص واگذار 
شود، هیچ ضمانتی نخواهد بود که از شیوه صحیحی 
برای باشگاهداری اس��تفاده کند. اصال مبنای قانونی 
باشگاهداری در این مملکت چیس��ت؟ از طرفی تیم 
مدیریتی، فنی و بازیکنان اس��تقالل هم بدون داشتن 
خریدار بالتکلیف خواهند ماند. من نمی دانم این چطور 

خدمت کردن به مردم و هواداران این 2 تیم است.«

 بزرگی، برگ برنده افشین است

افشین)پیروانی( از همان کودکی، افکار بزرگی 
داش��ت. بلندپرواز بود و هست اما نه به هر قیمتی 
و خیال تان را راحت کنم که اصال حاضر نیس��ت 
به بهای رسیدن به جایگاه دلخواه، بی احترامی ها 
را تحمل کند. اگر او مطمئن ش��ود براساس شأن 
و جایگاهش، مهم و قابل احترام نیست، قطعا یک 
لحظه هم در پست خود نمی ماند. به نظرم افشین 
به عنوان مدیر جدید تیم ملی ایران و یک بزرگ تر، 
توانایی از بین بردن حاشیه های تیم ملی را دارد و 
حتی درصورت لزوم قادر به تعدیل خشم کی روش 
هم خواهد بود. احساس بزرگی او، ناشی از غرورش 
نیست. چون هیچگاه در زندگی اش آدم مغروری 
نبوده است. این حس، اتفاقا به او کمک می کند و 
برایش یک امتیاز بزرگ محس��وب می شود. ابتدا 
از بلندپ��روازی او گفتم و حاال با مثال��ی، ماجرا را 
برایتان روش��ن می کنم؛ وقت��ی در تیم نوجوانان 
برق بازی می کرد، م��دام می گفت روزی کاپیتان 
پرس��پولیس می ش��وم و دیدید ک��ه درنهایت با 
سخت کوشی خاص خودش به این هدف رسید. 
به یاد دارم او یک ماه پیش از پیش��نهاد حضور در 
تیم ملی حرف زد و با من مشورت کرد. گفت برانکو 
هم به او پیشنهاد کمک مربیگری در پرسپولیس را 
داده است. از افشین درخواست کردم از آنجایی که 
پرسپولیس ثبات ندارد، بهتر است راهی نیمکت 
قرمزها نشود و به تیم ملی برود. توانایی موفقیت در 
کادر فنی تیم ملی را در برادرم می بینم. او بارها گفته 
امیدوار است برای تیم ملی مفید باشد. آن گونه که 
من خبر دارم، انگار همه اعضای کادرفنی و شخص 
کی روش نسبت به حضور او عالقه نشان می دهند 
و این، یک فاکتور بس��یار مثبت در راه خو گرفتن 
هر چه س��ریع تر معروف ترین پیروانی خانواده با 
اردوی تیم ملی اس��ت! پس��ت او، جایگاه خاصی 
اس��ت و به پیشکس��وتان تعلق دارد. خب، او هم 
پیشکسوت و کاپیتان سابق تیم ملی و پرسپولیس 
محس��وب می ش��ود. به نظرم، افش��ین در زمان 
مناسب، جای مناسبی را انتخاب کرد. برای برادرم 
در سمت جدید آرزوی موفقیت می کنم و با تمام 
توان وظیفه حمایت از او را به دوش می کش��م. باز 
هم می گویم کاپیتان سابق پرسپولیس بهترین 
گزینه ممکن برای این پست است. اطمینان دارم 
بازیکنان تیم ملی هم با دل و جان به فرامین یکی 
از خوش اخالق ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران 

عمل  می کنند.

 رکورد تاریخی بارسا
بارس��لونا در پیروزی 6 بر صفر مقابل ختافه به 
رکوردی بی همتا در قرن بیس��ت و یکم فوتبال 
اسپانیا دس��ت یافت. در این بازی 4 بازیکن بارسا 
یعنی، مسی، ژاوی، نیمار و س��وارز، هم گل زدند 
و هم پاس گل دادند که رکوردی جالب در فوتبال 
قرن 21 اس��پانیا است. گل های مس��ی، سوارز و 
نیمار نه تنها باعث پیروزی پر گل بارسا شد، بلکه 
این 3 را به عنوان بهترین مثل��ث هجومی تاریخ 
بارس��لونا معرفی کرد. این 3 نفر در فصل جاری 
توانس��ته اند 102 گل به ثمر برس��انند که 2 گل 
 بیش��تر از گل های مثلث هجومی بارسا در فصل

 2009 است. 

روبن فصل را از دست داد
آرین روبن، ستاره هلندی بایرن مونیخ به علت 
آس��یب دیدگی در دیدار ب��ا دورتموند نمی تواند 
تا پایان فصل ب��ه میدان برود. او پ��س از 5 هفته 
مصدومیت دردناک در نیمه دوم بازی نیمه نهایی 
جام حذفی آلم��ان مقابل دورتمون��د به میدان 
رفت، اما تنها بعد از 16 دقیقه با آس��یب دیدگی 
مواجه شد و این بار تا پایان فصل نمی تواند بازی 
 کند. به این ترتی��ب بازیکن هلندی نمی تواند در

 2 دی��دار حس��اس بایرن مقاب��ل بارس��لونا در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان به میدان برود.

بوفون تیمش را تنبیه کرد
جان لوئیجی بوف��ون، کاپیتان تیم ملی ایتالیا، 
بازیکنان تیم »کارارسه« را به  دلیل کسب نتایج 
ضعیف تنبی��ه کرد. او  س��ال 2012 بخش اعظم 
سهام باشگاه کارارسه که متعلق به شهر  زادگاهش 
اس��ت را خریداری کرد و به همین دلیل از نتایج 
ضعیف این تیم رده دهم سطوح پایین لیگ ایتالیا 
ناراحت است؛ به حدی که بالفاصله بعد از شکست 
2 بر یک تیمش مقابل اسپال، بازیکنان  تیم را به 
کمپ تمرینی فرس��تاد تا برای دیدار روز ش��نبه 

مقابل سیتا دی پونتدرا آماده شوند.

 پایان انتظار 100 ساله
کارپی که  سال 2010 در سطح چهارم فوتبال 
ایتالیا بود، موفق شد در ورزشگاه 4 هزار نفری خود 
مقابل باری به نتیجه تساوی صفر بر صفر دست 
یافته و جواز صعود به فصل آینده باالترین سطح 
لیگی فوتبال ایتالیا را به دس��ت بیاورد. این برای 
نخستین بار اس��ت که کارپی به سری A صعود 
می کند و طبیعتا بابت به س��ر رسیدن انتظاری 

100 ساله بسیار خوشحال است.

نگاه

ورزش جهان

تیتر بازی

     مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری برگزار 
و احمد حسین زادگان به عنوان رئیس  انتخاب شد.

    ورزش��گاه تختی تهران میزبان دی��دار فینال جام 
حذفی میان نفت تهران و ذوب آهن خواهد بود.

    هواداران پرس��پولیس در دی��دار مقابل بنیادکار 
می توانند به صورت رایگان وارد ورزشگاه شوند.

    حامد رضایی  سرعتی زن تیم ملی والیبال دومین 
بازیکنی است که بعد از تشکری از حضور در اردوی 

آماده سازی لیگ جهانی انصراف داد.

افش�ارزاده:  پاکت اس��تقالل پوچ بود اما هواداران 
نگران  نباشند

کریمی:   امثال دبیری قبل از آوردن اس��م من آن را 
مزه مزه کنند

مهاجری:  س��یاه جامگان ریشه ابومس��لم را دارد و 
ابومسلمی هم خواهد ماند

فتح اهلل زاده:  باپول حالل نمی شود برای سرخابی ها 
290 میلیارد داد!

نوری:  من در پرسپولیس بازیکن ترامادولی ندیدم

 هفته بیست وهشتم لیگ برتر فوتبال

 تقابل سر و ته جدول
 برای بقا  و قهرمانی

شهروند| قطار لیگ برتر به ایستگاه بیست وهشتم 
رسیده و در این ایستگاه می توان جنب وجوش تیم ها 
را برای سقوط نکردن و قهرمانی به خوبی دید. در این 
هفته به قدری بازی مهم برگزار می شود که نمی توان 
فقط درباره دیدارهای استقالل و پرسپولیس نوشت. 
تراکتورس��ازی که دو هفته  اس��ت بر ص��در جدول 
لیگ تکیه زده، درب��ی تبریز را در پی��ش دارد. بازی 
که حساس��یت زیادی دارد و خارج از فضای رفاقتی 
میان دو باشگاه، باید شاهد یک جنگ تمام عیار برای 
کسب 3 امتیاز باشیم؛ یکی برای حفظ صدرنشینی و 
دیگری برای بقا. بازی استقالل خوزستان و سپاهان 
نیز چنین ش��رایطی دارد. س��پاهان برای ماندن در 
کورس قهرمان��ی می جنگد و حریف اه��وازی برای 
سقوط نکردن. نفت تهران دیگر تیم مدعی مقابل تیم 
بی انگیزه پدیده قرار می گیرد و بعید است کار چندان 
سختی داشته باشد. بازی صبا و استقالل فقط از این 
بابت حساس اس��ت که آبی پوشان اگر این مسابقه را 
نبرند، تا حد زیادی شانس کسب سهمیه آسیایی را 
نیز از دست می دهند. با رخ دادن این اتفاق باید تقریبا 
کار امیر قلعه نوعی را در استقالل نیز تمام شده بدانیم. 
دیدار پیکان و پرسپولیس هم اهمیت ویژه ای دارد، 
زیرا پیکان در صورت پیروزی به بقا امیدوار می شود 
و البته پرسپولیس با یک تساوی نیز می تواند خود را 
از زیر بار فش��ار لیگ یکی شدن نجات دهد. در دیگر 
بازی ها ذوب آهن و ف��والد دو حریف ته جدولی را در 
پیش دارند. س��بزقبایان مقابل نفت مسجدسلیمان 
قرار می گیرند و شاگردان اسکوچیچ رودرروی ملوان 
می ایس��تند که رویارویی این مربی با تیم س��ابقش 
جذاب است. بازی راه آهن و سایپا نیز برای شاگردان 

فرهاد کاظمی مهم است.
برنامه هفته بیست وهشتم

تراکتورس��ازی-  اردیبهش�ت:   11 جمع�ه 
گسترش فوالد/ استقالل خوزستان- سپاهان/ پدیده- 
نفت /صبا- استقالل/ ذوب آهن-نفت  مسجدسلیمان/

ملوان- فوالد/ پرسپولیس- پیکان/ راه آهن- سایپا
*همه بازی ها ساعت 18 برگزار می شود.

رقابت

 استقاللی ها در میان کودکان سرطانی
ش�هروند|  امیر قلعه نوعی به هم��راه تعدادی از 
بازیکنان استقالل مثل عنایتی، طالب لو، حیدری، 
ابراهیمی، فخرالدینی، بیک زاده و ش��هباز زاده عصر 
دیروز به موسسه خیریه س��مر در خیابان پاسداران 
تهران رفته و با کودکان س��رطانی دیدار و گفت وگو 
کردند. قلعه نوعی به همراه ش��اگردانش حدود 40 
دقیقه در کنار این کودکان سرطانی با آنها گفت وگو 
کرده و ش��اخه گل هایی به آنها اهدا کردند. تعدادی 
از بازیکنان نیز پیراهن هایی با خود به این موسس��ه 
خیریه ب��رده و به کودکان س��رطانی اه��دا کردند. 
سرمربی استقالل در حاشیه حضورش در موسسه 
خیریه سمر می گوید:   »از مس��ئوالن این موسسه 
خیریه تش��کر می کنم که تمام وقت و زندگی شان 
را صرف چنین کارهای��ی می کنند. حضور ما نیز در 
این جا یک وظیفه اخالقی و انسانی است تا بتوانیم به 
نوع خودمان به این کودکان کمک کنیم تا ان شاءاهلل 

سالمتی شان را به دست آورند.«

ذره بین

شهروند| نام عظیم قیچی ساز دیگر برای همه ایرانی ها نامی آشنا است؛ 
برترین کوهنورد کشورمان قصد داش��ت قبل از پایان بهار 1394 رکوردی 
جاودانه ثبت کند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد اما درست مثل  سال گذشته 
اسیر بدشانسی بزرگی شد؛  زلزله نپال تمام رویاهای قیچی ساز و هوادارانش 

را بر باد داد.
رکورد   ناتمام

کوهنورد مشهور ایرانی به همراه تیم خود اواخر فروردین ماه راهی نپال 
شد تا قله لوتسه، چهاردهمین و آخرین قله باالی 8 هزار متر جهان را فتح 
و به باش��گاه  8 هزار تایی ها راه پیدا کند. او همه امکانات را فراهم آورده بود 
که بتواند در کنار 32 کوهنوردی که قبال دست به چنین کاری زده بودند، 
سریع ترین فرد در باشگاه 8 هزار تایی باشد و رکوردی منحصربه فرد را ثبت 
 کند اما زلزله ای که در کش��ور نپال رخ داد، ادامه مسیر را برای تیم ایرانی

 مهیا نساخت.

بازگشت  به ایران
عظیم قیچی ساز به همراه 15 کوهنورد دیگر برای فتح اورست و لوتسه 
اقدام کرده بود، نهایت تالش��ش را کرد تا هرطور شده به این مهم برسد اما 
گویا نتوانسته ادامه دهد. او با انتش��ار مطلبی روی سایت رسمی اش اعالم 
کرد: »هرکاری کردم که به فتح خود ادامه دهم اما پس لرزه ها همچنان ادامه 
دارد و هرلحظه بهمن زیادی فرو می ریزد. ادامه دادن مهیا نیست و وسایلم 
را جمع کرده ام که برگردم. االن در مس��یر ایران هستم اما بدانید من راهم 
را تمام می کنم. امروز میسر نش��د ولی فرصت دارم و برای حضور در جمع 
کوهنوردان 8 هزارتایی می جنگم.« این درحالی اس��ت دولت نپال پس از 
زلزله شدید نپال که سبب ریزش بهمن گسترده در ارتفاعات اورست شد 
تمامی صعودها به اورس��ت را لغو کرده و دولت چین هم تمامی صعودها از 
سمت شمال را لغو کرده است و اگر قیچی س��از نمی خواست برگردد نیز، 

اجازه صعود نداشت.

آینده
با توجه به این که صعود به قله های اورست و لوتسه در فصل بهار باید انجام 
شود، کار قیچی ساز در  سال 94 تمام شده است و باید تمریناتش را ادامه دهد 
تا در  سال آینده صعود خود را انجام دهد. زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی 
نیز از قول این ورزش��کار خبر داده که او تصمیمش را گرفته و قطعا  سال بعد 
برای رس��یدن به این مهم تالش می کند. جالب است بدانید قیچی ساز اگر 
سال آینده هم بتواند به لوتسه صعود کند، باز هم رکورد سریع ترین صعود به 
14 قله باالی 8 هزار متر را به نام خود ثبت خواهد کرد چون کوهنورد کره ای 

باالی 8 سال این قله ها را فتح کرده است.

غالمحسین پیروانی
پیشکسوت فوتبال

حاشیه نگاری »شهروند« از جدی ترین مزایده سرخابی ها 

استقالل در انتظار 4 
پرسپولیس سرمست از 6
کاظم اولیایی: فقط می خواهند دو باشگاه را از سرشان باز کنند

ش�هروند| یکی از پرافتخارتری��ن قایقرانان ایران 
در سال های اخیر که ش��اید اوج غیرت و رشادت را در 
بازی های آسیایی اینچئون از خود نشان داد و با وجود 
از حال رفتنش توانست طالی این رقابت ها را به دست 
آورد،  در 27 س��الگی تصمیم به خداحافظی از ورزش 
حرفه ای گرفت. از تصمیم شوکه کننده محسن شادی 
چند روزی می گ��ذرد و ما به همین بهانه ب��ا دارنده 
2 مدال ط��الی زی��ر 23 جه��ان و 2 دوره بازی های 
آسیایی گفت وگویی را ترتیب دادیم. در ادامه ماحصل 
گفت و گوی »شهروند« را با محسن شادی می خوانید:  
*  هیچ کس فکر نمی کرد این قدر زود به فکر 

خداحافظی بیفتی. دراین باره صحبت کن.
بعد از این که طالی بازیهای آس��یایی را به دس��ت 
آوردم،  این فکر به ذهنم خطور ک��رد. حدود 6،  7 ماه 
با خودم کلنج��ار رفتم ت��ا این که بعد از مش��ورت با 
فدراسیون و بزرگان قایقرانی تصمیمم را عملی کردم. 
شاید برای خداحافظی من زود باشد اما دالیلی برای 
خودم دارم که باعث می ش��ود بع��دا از تصمیمی که 

گرفتم، پشیمان نشوم.
*  دالیلت برای این کار چه بود؟

از زمانی که ورزش را به صورت حرفه ای شروع کردم،  

گفت وگوی »شهروند« با محسن شادی به بهانه خداحافظی اش از قایقرانی

شاگردانی بهتر از خودم تربیت می کنم
چون در المپیک به مدال نمی رسیدم،  همین االن رفتم

به فکر روز خداحافظی ام بودم. دوست داشتم در اوج 
بروم تا خاطره خوش��ی از خودم برای همه بگذارم. هر 
چقدر فکر کردم، متوجه شدم که بعد از کسب دومین 
مدال طالی بازی های آس��یایی آن هم در آن شرایط 
س��خت،  بهترین زمان برای یک خداحافظی باشکوه 
اس��ت. البته می خواهم به یکسری کارهای شخصی 

برسم و از این پس بیشتر در کنار خانواده ام باشم. 
*  اما شاید بهتر بود که در میدانی بزرگتر مثل 

المپیک هم شرکت می کردی و بعد می رفتی...
من با مردم تعارف ندارم و صادقانه پاس��خ می دهم. 
نه تنها من،  بلکه هیچ کس از ایران در المپیک شانسی 
برای کسب مدال در قایقرانی نخواهد داشت. هر چقدر 
هم که خوب کار کنیم، بازهم برای رس��یدن به مدال 
المپیک خیلی جای کار داریم. من ترجیح دادم که با 
یک مدال خوش رنگ بروم تا این که برای دومین بار در 

المپیک از رسیدن به مراحل پایانی ناکام باشم. 

*  برخی معتقدند با رفتن محس�ن ش�ادی،  
شانس کسب س�همیه المپیک هم برای ایران 

کمتر می شود. این موضوع را قبول داری؟
نه،  اینط��ور هم نیس��ت. من تم��ام قایقران��ان را 
می شناسم و به توانایی های آنها واقف هستم. به نظرم 
ما می توانیم تمام سهمیه های ممکن را کسب کنیم و 
بعد از آن هم چه بهتر اس��ت که جوانانی برای کسب 
تجربه به المپیک پای بگذارند تا ش��اید در دوره های 
بعدی شانسی برای رسیدن به مدال هم داشته باشند. 
می��دان را برای جوان��ان خالی ک��ردم و مطمئنم که 

پشیمان نمی شوم. 
* انگار تصمیم داری به عرص�ه مربیگری پا 

بگذاری؛ درست است؟
من سال هاس��ت که با قایقران��ی زندگی می کنم 
و صبح و ش��ب من با قای��ق در آب اس��ت. نمی توانم 
از این رش��ته جدا ش��وم و االن هم با هماهنگی که با 

مربی خارجی تیم ملی داش��تم،  قرار است قایقرانان 
را برای کسب س��همیه المپیک و سپس حضورشان 
در المپیک ریو آماده کنیم. البته بیش��تر دوست دارم 
به عنوان اس��تعدادیاب فعالیت کنم و در سراسر ایران 
استعدادهایی که می توانند در سطح جهان بدرخشند 
را پیدا کنم و به تیم ملی ببرم. سعی می کنم هر چقدر 
تجربه دارم در اختیار جوان ترها قرار دهم تا شاید یکی 

بهتر از من هم پیدا شد و افتخاراتم را تکرار کرد. 
* مثل این که خیلی از افتخاراتی که کس�ب 

کردی،  راضی هستی؟
بله،  با توجه به س��ال های کوتاهی ک��ه در خدمت 
تیم ملی ب��ودم،  مدال ه��ای خوبی کس��ب کردم که 
بیشتر آنها هم طال بود. اگر به نتایج کمی نگاه بیندازیم 
بیشترین افتخارات را در سال های اخیر کسب کردم 
اما آن قدر مغرور نیستم که بگویم کسی نمی تواند به 
من برس��د. همین االن نفراتی در تیم ملی مثل عاقل 
حبیبان هستند که می توانند با کمی تالش و تمرین 
پا جای من بگذارند. حتی من خودم کمکشان می کنم 
تا به سطحی باالتر از من برسند چون قایقرانی ایران 
متکی به فرد نیس��ت و نباید با رفتن محسن شادی 

قایقرانی ضربه بخورد. 

پایان کار کوهنورد ایرانی در  سال 94

بدشانسی، فتح »عظیم« را قیچی کرد
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